VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Pravidel České
republiky – Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a
čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací a dle obecných zásad stanovených
v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona
o veřejných zakázkách. Zákon se použije pouze podpůrně a přiměřeně

„Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 2.800.000,- Kč na zajištění
spolufinancování projektu:
„Přílepy – tlaková splašková kanalizace““

Zadavatel zakázky:
Obec Přílepy
Přílepy 46, 270 01 Kněževes u Rakovníka
IČ: 00639958

Osoba zastupující zadavatele:
VIA Consult, a.s., se sídlem: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec
IČ: 25084275

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
4. Podklady pro uchazeče, z nichž vyplývá hospodaření zadavatele (obce Přílepy) za roky 2013,
2014, 2015 (závěrečné účty, výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu, zprávy o přezkoumání,
rozvahy apod.)

1. PREAMBULE
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb. Na tuto zakázku se níže uvedená
ustanovení zákona o veřejných zakázkách užijí pouze přiměřeně a pouze v tom rozsahu, v jakém je
na něj přímo odkazováno. Tam, kde se dále odkazuje na zákon, je tím myšlen zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách,“ „zákon“).

Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit pověřené osobě zadavatele (VIA Consult,
a.s.) v písemné podobě před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost
o dodatečné informace, odešle zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně
přesného znění žádosti, případně související dokumenty. Veškerá komunikace mezi uchazeči a
zadavatelem musí probíhat v českém jazyce.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč
povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací
dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče
z další účasti na zadávacím řízení.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na
obchodní firmu, tak se dle ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či
materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky
obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

2. INFORMACE O ZADAVATELI

2.1. Základní údaje
Název:

Obec Přílepy

Sídlo:

Přílepy 46, 270 01 Kněževes u Rakovníka

Statutární zástupce:

Lenka Daenemarková – starostka obce

IČ:

00639958

tel.:

+420 724 862 202

e-mail:

prilepy@knezevesko.cz

2.2. Pověřená osoba zadavatele
Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. je
VIA Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 25084275.

2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve všech otázkách je osoba pověřená výkonem zadavatelských činností – VIA
Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, Provozovna Hotel Steel; pobočka:
Kopečná 12, 602 00 Brno, e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Bližší informace poskytne:
Mgr. Milan Konečný, tel.: 605 201 156, e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Zástupce zadavatele je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností v souvislosti s výše
uvedenou veřejnou zakázkou, tzn., že může činit všechny úkony související s přípravou, organizací,
administrativním zajištěním a průběhem veřejné zakázky s výjimkou rozhodnutí, které ze zákona
přísluší zadavateli (viz ustanovení § 151 odst. 2 zákona).

PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního bankovního úvěru ve výši 2.800.000,- Kč
na zajištění spolufinancování projektu: „Přílepy – tlaková splašková kanalizace“.
Projekt, který bude financován pomocí poskytnutého úvěru má stanoven způsob financování takto:
Předpokládané celkové náklady akcí:

16 778 938,06 Kč bez DPH
3 523 576,99 Kč 21% DPH
20 302 515,05 Kč vč. DPH

Předpokládané členění finančních zdrojů:
Dotace MZE:

13,000 mil. Kč

Dotace KUSK:

1,500 mil. Kč

Vlastní zdroje zadavatele:

3,003 mil. Kč

Úvěr:

2,800 mil. Kč

Další podrobnosti týkající se předmětu plnění vyplývají ze Zadávací dokumentace (zejména
z obchodních podmínek)

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Termín plnění:
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtám plnění:
Předpokládaný termín zahájení čerpání úvěru

1. 8. 2016

Předpokládaný termín ukončení čerpání úvěru

31. 5. 2017

Předpokládaný termín zahájení splácení dlouhodobého investičního úvěru

1. 1. 2018

Předpokládaný termín ukončení splácení dlouhodobého investičního úvěru

1. 6. 2024

Místo plnění: obec Přílepy (blíže viz projektová dokumentace).

4. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) hodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Rozumí se
cena, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.
Nabídková cena musí obsahovat úroky včetně všech poplatků a ostatních nákladů
souvisejících s poskytnutím úvěru.

5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Prokázání splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je
předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona,
c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku a
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 zákona.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě
povinen veřejnému zadavateli předložit dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona doklady prokazující
splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle ustanovení § 54 písm. a) zákona.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec použije obdobně.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek,
že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.
Uchazeč předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě
stanovené zadavatelem pro podání nabídky.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se uchazeč řídí ustanovením § 57 zákona.
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je
dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně
oznámit a současně do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s
rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém
případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

Veškeré dokládané údaje týkající se uchazeče, se musejí vztahovat výhradně k osobě uchazeče se
současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem uchazeče a jejíž
veškeré závazky převzal uchazeč.
Zadavatel, resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění
kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
zadavatele o změně své kvalifikace, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Dle § 57 zákona předkládá uchazeč kopie (prosté kopie) dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověření
kopie dokladů, je uchazeč, se kterým má být smlouvy uzavřena, povinen je předložit.

5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;
e) který není v likvidaci;
f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;
i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení
krize na finančním trhu.

Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše předloží:

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů lze prokázat čestným
prohlášením – viz příloha zadávací dokumentace.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách povinen předložit oprávnění
k podnikání, tj.:


bankovní licenci nebo živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky,
dále uchazeč rovněž předloží



výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být uchazeč
zapsán podle zvláštních předpisů.

5.3

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku. (Příloha č. 3 ZD).

5.4 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč v nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy, ve kterém budou obsaženy všechny
podmínky a požadavky zadavatele definované v této zadávací dokumentaci. Návrh úvěrové smlouvy
bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče podle platného výpisu z obchodního rejstříku nebo
jinou osobou, která je oprávněnou osobou zmocněnou k podpisu závazného návrhu úvěrové smlouvy
za předpokladu, že v nabídce bude doložena písemná úředně ověřená plná moc k takovému
zmocnění.

6.2. Doba čerpání úvěru
Předpokládané zahájení stavby je 1. 5. 2016. Předpokládané ukončení výstavby je 31. 5. 2017.
Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 01. 08. 2016 do 31. 05. 2017. Skutečná doba čerpání úvěru
je závislá na ukončení průběhu vlastní stavby. Pro zpracování nabídky je závazná předpokládaná
doba čerpání úvěru.

6.3. Harmonogram čerpání úvěru
Harmonogram čerpání úvěru uvedený v zadávací dokumentaci je předpokládaným harmonogramem,
který je závislý na zahájení a průběhu vlastní stavby.
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtám plnění:
Předpokládaný termín zahájení čerpání úvěru

1. 8. 2016

Předpokládaný termín ukončení čerpání úvěru

31. 5. 2017

Předpokládaný termín zahájení splácení dlouhodobého investičního úvěru

1. 1. 2018

Předpokládaný termín ukončení splácení dlouhodobého investičního úvěru

1. 6. 2024

Počet a termíny čerpání úvěru: dle potřeby zadavatele
Přesný den čerpání úvěru v jednotlivých měsících nelze spolehlivě určit. Z toho důvodu pro kalkulaci
nabídkových cen budou uchazeči uvažovat s čerpáním vždy k 15. dni příslušného kalendářního
měsíce.

6.4. Dobá splácení úvěru
V období 1. 9. 2018 do 1. 6. 2024 bude zadavateli umožněno provádět mimořádné splátky. Pro
zpracování nabídky uchazeče je závazný předpokládaný harmonogram splácení úvěru vždy k prvnímu
dni posledního měsíce příslušného čtvrtletí.

6.5. Splácení úroků a poplatků


splátky úroku: úroky jsou splatné vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce, a to
od měsíce, ve kterém se uskuteční první čerpání; počínaje 1. 1. 2018.



Úroková sazba pro úvěr bude uchazečem stanovena jako pohyblivá 1R PRIBOR + pevná úroková
marže banky v % p.a. Pro účel stanovení nabídkové ceny stanovuje zadavatel hodnotu 1R
PRIBOR stanovenou ke dni 7. 3. 2016 v 17.00 hodin.



po každém roce od ukončení čerpání úvěru možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí;

6.6. Zajištění úvěru
Úvěr bude zajištěn rozpočtem obce.

6.7. Absolutní podmínky úvěru
Pro vypracování nabídky zadavatele se stanovují následující absolutní podmínky spojené se
splácením a čerpáním úvěru,



za nedočerpání úvěru nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky



čerpání úvěru bude probíhat formou převodu na běžný účet zadavatele



poskytnutí úvěru nesmí být vázáno na převod platebního styku k poskytovateli úvěru (zadavatel
nechce mít povinnost založit si účet u poskytovatele úvěru)



úvěr bude poskytnut v českých korunách;



čerpání úvěru: postupně, na základě došlých faktur od zhotovitele stavebních prací v rámci
realizovaného projektu.



Zahájení čerpání bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným poskytovatelem až do konce
fyzické realizace projektu objednatele.



případné změny úvěrové smlouvy budou provedeny bezplatně.

6.8. Ostatní podmínky úvěru
Uchazeč ve své nabídce uvede ostatní podmínky úvěru (formulář je součástí zadávací dokumentace)
spojené se splácením a čerpáním úvěru, které bude uplatňovat vůči zadavateli:


výši úroků z prodlení pro případ prodlení se splácením jistiny (v % p.a.);



stručný popis podmínek podstatného porušení smlouvy o úvěru pro jednostranné prohlášení
splatnosti úvěru nebo odstoupení od smlouvy;



druh a způsob zajištění úvěru



veškeré další druhy sankcí a jejich výši pro zadavatele, vyplývající ze smlouvy.

Všechny uchazečem definované ostatní podmínky úvěru budou uvedeny v návrhu úvěrové smlouvy.
Tyto požadavky poskytovatele úvěru (dále jen „banky“) jsou předmětem hodnocení nabídky v dílčím
kriteriu hodnocení.

6.9. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. V této ceně
musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena
jako „cena nejvýše přípustná“. Nabídková cena a veškeré další cenové údaje budou uvedeny v Kč
bez DPH.
Výchozí podmínky pro zpracování nabídkové ceny jsou dány předpokládaným průběhem čerpání a
splácení úvěru. Jako další podmínky při zpracování nabídkové ceny musí uchazeč respektovat:


úroky budou vypočteny úrokovou metodou s využitím počtu dnů 365/365, vypočtená částka bude
zaokrouhlena na celé koruny (Kč);



všechna rizika vyplývající z absolutních podmínek úvěru;



všechny poplatky, provize a odměny uvedené v nabídce uchazeče jsou konstantní po celou dobu
trvání úvěru.

Nabídková cena bude v nabídce uchazeče členěna podle následujících zásad:


Úrokové náklady úvěru v procentech a v kč:



-

pro úvěr smluvní úrok ve formě úrokové sazby pribor 1r v % p.a.

-

marže banky v % p.a.

-

peněžní vyjádření úroků v českých korunách

Neúrokové náklady vyplývající z úvěru
-

poplatky, provize, odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím úvěru vyčíslené
v českých korunách po celou dobu trvání úvěrové smlouvy;

-

struktura, splatnost a výše veškerých takových poplatků, provizí, odměn a nákladů bude
položkově specifikována v příloze formuláře Nabídková cena.



Nabídková cena úvěru celkem
-

nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky vyčíslená jako souhrn úroků a všech
dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové
smlouvy.

7. Požadavky

na

obsahové

členění

a

způsob

zpracování

nabídky

(doporučení zadavatele)

7.1. Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) v souladu se
zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.
Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho
svazku. Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, a
identifikačními údaji uchazeče.
Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich
neoprávněného nahrazení.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a musí být dobře čitelné. Žádný doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

7.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky (jedná se pouze
o doporučení zadavatele)
Uchazeč sestaví svazek nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro
sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1.
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
a) krycí list nabídky
b) dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

c) podepsané návrhy smluv, splňující požadavky čl. 7
d) další dokumenty vyžadované zadavatelem v zadávací dokumentaci (např. plná moc)
e) CD nebo DVD obsahující návrhy smluv v elektronické podobě (ve formátu *.doc)
Čestná prohlášení a návrhy smluv budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

8. Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně
poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu
pobočky osoby pověřené činnostmi zadavatele – VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno, a to
nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 2. 5. 2016 do 9:30 hodin.
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce
(balíku), která bude obsahovat svazek nabídky v originále. Obálka bude uzavřena, opatřena
přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM - „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 2.800.000,- Kč
na zajištění spolufinancování projektu:
„Přílepy – tlaková splašková kanalizace““
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly
dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.

9. Místo a datum otevírání obálek
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 2. 5. 2016 v 9:35 hod. na adrese pobočky
osoby pověřené činnostmi zadavatele – VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno.

10. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni
uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

11. Práva zadavatele
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.

12. Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta finanční
podpora v podobě dotčené dotace.

V Třinci dne 14. 4. 2016

________________________
Mgr. Milan Konečný za VIA Consult a.s.
na základě plné moci zástupce zadavatele

